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   2صفحه                         A-220             زمين شناسي
  كدام شرايط بايد در شب حاكم باشد، تا وارونگي دمايي در يك منطقه، اتفاق بيافتد؟   -101

  .  دماي هوا در شب، بيشتر از دماي هوا در روز قبل باشد)1  
  .هاي هواي گرم استراتوسفر قرار گيرندي سرد تروپوسفر اليه روي اليه)2   

   . هاي زيرين باشدهاي رويي كمتر از دماي هوا در اليهدماي هوا در قسمت) 3  
   .  تابش موج بلند از سطح زمين بيشتر از مقداري باشد كه در روز دريافت شده است)4  

پذيرند، تقريباً برابر است بيشترين عمقي كه از اين امواج تأثير مي. كند، برروي سطح آب دريا ايجاد ميوزش باد، امواجي مانند شكل  -102
  ...........با 

  1 (a   
  2( b  

   3( 2
a  

   4( b2   
  ي ولشت، كدام بوده است؟ ترين عامل اثرگذار در به وجود آمدن درياچهمهم  -103

   هاگذاري يخچال رسوب)4   ها  انحالل سنگ)3    فعاليت رود  )2    زمين لغزه )1  
  ترين راه شناسايي گرافيت از تالك، كدام است؟ ساده  -104

    سختي )4    لمس )3    رنگ )2    جال )1  
  گيري كرد؟ تري را اندازهي بزرگتوان زاويهبين سطوح مشابه بلورهاي كدام كاني، مي  -105

    هاليت )4    دولوميت )3   ريت  پي)2    اُرتوكالز )1  
  نيت دارد؟ كدام سنگ آذرين مصرفي مانند سرپانتي  -106

    هورنفلس )4    گابرو )3    سنگ پا )2   ي معدني  پوكه)1  
  هاي ديگر دارند؟ ها در مجموع، اليوين بيشتري نسبت به مجموع سنگكدام سنگ  -107

    كيمبرليت و بازالت )4    پريدوتيت و ديوريت )3    پگماتيت و گنيس )2    افيوليت و ريوليت )1  
  تواند علت اختالف تركيب ماگماها را در زمان تشكيل توضيح دهد؟ يك ميكدام  -108

    جداشدن بخار آب و گازهاي فرار )2   ها ي ذوب كاني اختالف نقطه)1  
   هاي مختلف گوشته ها در عمق تفاوت در تركيب شيميايي سنگ)4   جدايش بلورهاي سنگين در اتاق ماگما)3   

   سنگ، گِل سفيد و كوكينا به كاربرد؟ 2توان براي كدام عبارت را مي  -109
  .اندنشين شدههاي گرم ته با اشباع كربنات كلسيم در آب)2   . اندنشين شدههاي آرام و عميق ته در آب)1  

   . انداز سيماني شدن اسكلت روزن داران در آب گرم حاصل شده )4   . اندي آهكي جانداران به وجود آمده از تجمع پوسته)3   
زودتر به  ........... است، كربنات كلسيم در آب      ......... بيشتر از مقدار اين گاز در آب        ........... اكسيد موجود در آب     جا كه كربن دي   از آن   -110

  . كندرسد و زودتر هم رسوب ميحد اشباع مي
    سرد ـ گرم ـ گرم )4    سرد ـ گرم ـ سرد )3    گرم ـ سرد ـ سرد )2   م  گرم ـ سرد ـ گر)1  

  هاي آبدار دارد؟ در فرآيند دگرگوني، افزايش دما، چه اثري بر روي كاني  -111
   تر شدن كاني جديد  تبلور دوباره و كمك به درشت)2   هاي گرمابي دادن آب و ايجاد كاني از دست)1  
   تر ذوب شدن سنگ ها و كمك به سريعشدن جدايش يون آسان)4   هاي شيميايي به انجام واكنش آزادسازي آب و كمك )3  

  گذارد؟ در آب و هواي گرم و مرطوب، كدام سنگ بر اثر هوازدگي شيميايي، مواد نامحلول بيشتري را برجاي مي  -112
    دولوميت )4    پريدوتيت )3    گنيس )2    افيوليت )1  

  كند؟ اي ليتوسفر را بهتر معرفي ميي بخش گوشتهدهندهمواد تشكيلكدام عبارت   -113
   خميري، رنگ روشن، حاوي بلورهاي درشت الماس )2    خميري، تيره رنگ، حاوي كوارتز، ميكاوالماس )1  

    شكننده، تيره رنگ، حاوي اليوين و پيروكسن فراوان )4   دار هاي الماس مذاب، رنگ روشن، حاوي كيمبرليت)3   
  ي اقيانوسي در كنار هم، كدام است؟  ورقه2حاصل لغزيدن   -114

  فشان جزاير حاصل از فعاليت آتش) 4    پشته با دره در امتداد محور )3     هاي عميق  دراز گودال)2        هاي متعدد  گسل)1  
  ت و بزرگي اين زلزله، صحيح است؟ كدام عبارت براي شد.  ثبت شده استB و A ايستگاه 2 در Mاي به كانون زلزله  -115

  .  مساوي استB و A بزرگي و شدت در )1  
  .  است B بيشتر از Aبزرگي و شدت در ) 2   

  .  استA بيشتر از B ايستگاه مساوي ولي شدت در 2 بزرگي در هر )3  
   .  استB بيشتر از A ايستگاه مساوي ولي شدت در 2 بزرگي در هر )4   

  
در تركيب شيميايي اين ستون     . فشان، ستوني سوزني شكل و مرتفع در محل خروج مواد تشكيل شده است             آتش پس از فعاليت يك     -116

  تر به كار رفته است؟ كدام عنصر نسبت به بقيه فراوان
    سيليسيم )4    كلسيم )3    آهن )2  آلومينيم ) 1  
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  نشين شده باشند تا شكل  زير قسمتي از يك تاقديس را نشان دهد؟ هايي بايد ته در چه زمانD و A ،B ،Cهاي اليهبه ترتيب   -117

    اردوويسين ـ سيلورين ـ سيلورين ـ اردوويسين )1  
    سيلورين ـ اردوويسين ـ اردوويسين ـ سيلورين)2  
    كامبرين ـ اردوويسين ـ اردوويسين ـ كامبرين  )3  
  كامبرين ـ اردوويسين برين ـ اردوويسين ـ كام)4  

  
  رو، تشكيل كدام است؟ عاقبت ته نشست سريع بار بستري باد در محيطي مانند شكل روبه  -118

  
  
  
  

               
  
  
  
  
  

شوند كل ديده مياي كه در اين شترين و جديدترين اليهبه ترتيب قديمي. دهدي يك دره را نشان ميرو قسمتي از ديوارهشكل روبه  -119
  اند؟  كدام

   3 و 1) 1  
    1 و 4 )2  
   3 و 2 )3  

    3 و 4 )4    
  
  
  
  

  كند؟ گياهان كدام زمان را معرفي مي» .زادان آوندي و بازدانگان و به صورت درختان بزرگ بودندبيشتر از گروه نهان«: عبارت  -120
    سنوزوئيك )4    كرتاسه )3    كربونيفر )2    اردوويسين )1  

  ي زمين فراوان و گوناگون شدند؟ كدام گروه از جانداران زودتر از بقيه بر روي كره  -121
   خارتنان ) 4   سرپايان )3    باز و پايان )2    بندپايان )1  

  ي شمسي، در كدام ويژگي بيشترين اختالف نسبي را با هم دارند؟ ي همسايه در منظومه سياره2  -122
    مدت زمان گردش انتقالي )4   ت زمان گردش وضعي  مد)3    جرم )2    حجم )1  

  تـونلي  B و Aي خواهند بين دو نقطـه مي.  درصد استo8 و o9ي شمالي و جنوبي اين كوه       رو به ترتيب شيب دامنه    در شكل روبه    -123
  حفر كنند، طول اين تونل حدود چند متر خواهد شد؟  

  1( oo8   
  2( oo17    
  3( oo32    
  4( o338   

  

اي با مقياس در روي نقشه  -124
ooooo3

  . شودمتر نشان داده ميميلي............. كيلومتري دو جزيره از هم ............ ي ، فاصله1
  1( 3 ،oo1   2( 6 ،o5    3( 12 ،o4    4( o3، o1   

  ي آذرين شكل زير بيشتر است؟ ي تودههاي دگرگون شدهاحتمال يافتن كدام گروه مواد معدني، در سنگ  -125
   استاروليت، هماتيت، پيريت)1  

   اسفالريت، گالن، مانيتيت )2   
   گالن، سيليمانيت، تالك )3   
    كالكوپيريت، اسفالريت، هماتيت )4   

  
  



  4صفحه                           A-220              رياضي

xx)x(fاگر   -126 g)},(,),(,),(,),{( و ====++++    كدام است؟ a باشد عدد a(f(g((====5 و ====32564521
  1( 1    2( 2    3( 3      4( 4    

====<<<<oدر تابع با ضابطه   -127 b;b.a)x(f x 2 داريم
3

32
32 ========−−−− )(f,)(f o مقدار )(f 2

   كدام است؟ 3

  1( 6    2( 8    3( 12      4( 24    

xcos(y(نمودار تابع   -128 ππππ−−−−ππππ−−−−==== ]]]]، روي بازه 344 ]]]]11    در چند نقطه بيشترين مقدار را دارد؟−−−−,

  1( 1    2( 2    3( 3      4( 4    

⎥⎥⎥⎥اگر   -129
⎦⎦⎦⎦

⎤⎤⎤⎤
⎢⎢⎢⎢
⎣⎣⎣⎣

⎡⎡⎡⎡
====⎥⎥⎥⎥

⎦⎦⎦⎦

⎤⎤⎤⎤
⎢⎢⎢⎢
⎣⎣⎣⎣

⎡⎡⎡⎡

−−−−
++++

12
35

15
43

X باشد وارون ماتريس X كدام است؟   

     1( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

23

12
   2( ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

12

23
   3( ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −

32

12
     4( ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−

−

32

21
   

  ؟ نيستها به كدام طريق مورد قبول آوري دادهجمع  -130
    پرسش هدايت كننده )4      انجام آزمايش )3    مشاهده )2    مصاحبه )1  

  بندي شده زير با روش سريع كدام است؟  داه دستهo5ميانگين   -131
  1( 62/123    2( 68/123   

   3( 2o/124   4( 6o/124   
  ا خـارج  آوريـم، سـپس كـارت دوم ر    كارت سبز يكسان به تصادف يك كارت بدون جاگذاري بيرون مـي      4از بين سه كارت سفيد و         -132

  كنيم با كدام احتمال هر دو كارت همرنگ هستند؟  مي

  1( 7
2   2( 14

5   3( 7
3     4( 7

4   

xx)x(f,x)x(gاگر   -133 322
1 2    ها قرار گيرد برابر كدام بازه است؟x كه در باالي محور gof،مجموعه طول نقاط از منحني تابع ====−−−−++++====++++

  1 (),( 14−  2(),( 23−  3( ),( 12−     4 (),( 14 −  

2حاصل   -134
2

x
xcosxcoslim

x

−−−−
→→→→o

  ، كدام است؟ 

  1( 
2
1−   2( 2

1   3( 1    4( 2
3   

23نمودار تابع با ضابطه   -135
941 2

−−−−
++++++++++++====

x
xax)x(f از نقطه ),( x(flim(گذرد  مي12

x +∞+∞+∞+∞→→→→
   كدام است؟ 

  1( 
3
1−   2( 3

1   3( 3
2     4( 1    

  -------------------------------------------------------------------------------اسبهمحل انجام مح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

134  128  122  116  o11  x

o1  12  15  8  5  f 
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 تابع با ضابطه aبه ازاي كدام مقدار   -136
⎪⎪⎪⎪⎩⎩⎩⎩

⎪⎪⎪⎪
⎨⎨⎨⎨
⎧⎧⎧⎧

≤≤≤≤−−−−

>>>>−−−−++++
====

21
252

x;ax

x;axx
)x(f بر روي مجموعه اعداد حقيقي پيوسته است؟   

   a=2 فقط )a     4=−2 فقط )a   3 هيچ مقدار )a    2 حقيقي  هر مقدار)1  

مقدار مشتق   -137
xsin

xcos
2

2

2
1

−−−−

4 به ازاي −−−−
ππππ====xكدام است؟   

  1( 9
4   2( 9

5   3( 9
7     4( 9

8   

   تعـداد   X. كنـيم  مـوش از بـين آنهـا خـارج مـي           2به طـور تـصادفي      .  موش سفيد موجود است    4 موش سياه و     6در آزمايشگاهي     -138
  بيشترين مقدار در توزيع احتمال آن كدام است؟ . هاي سفيد خارج شده استموش

  1( 5
2   2( 15

7   3( 15
8     4( 5

3   

با كدام احتمال حداكثر در سه پرتـاب نتيجـه      . كنيم تا براي اولين بار هر دو عدد روشده زوج باشند          دو تاس سالم را با هم پرتاب مي         -139
  شود؟ حاصل مي

  1( 64
27   2( 64

37   3( 32
19     4( 64

39   

ضابطه وارون تابع   -140
|x|

xy
++++

====    كدام است؟ 1

  1( 1
1

<
−

= |x|;
|x|

xy    2 (11
>

−
= |x|;

|x|
|x|

y       3( 1
1

>
−

= |x|;
|x|
xy     4 (11 <−= |x|;

x
|x|

y  

⎦⎦⎦⎦⎥⎥⎥⎥ حاصل n<<<<2دد طبيعي براي هر ع  -141

⎤⎤⎤⎤
⎢⎢⎢⎢⎣⎣⎣⎣

⎡⎡⎡⎡ −−−−−−−−⎥⎥⎥⎥⎦⎦⎦⎦
⎤⎤⎤⎤

⎢⎢⎢⎢⎣⎣⎣⎣

⎡⎡⎡⎡ ++++−−−− nnnn 22134   ) به مفهوم جزء صحيح است][نماد ( كدام است؟ 22

  1( 1    2( 2    3( 3      4( 4    
  هاي زير صعودي و همگرا است؟ يك از دنبالهكدام  -142

  1( n
n )(U 2

3=  2 (
12+

=
n

nUn  3( ]
n

)([U
n

n
1−=    4 (

n
nUn

12 +=  

ktAe)t(f دقيقه به صورت tها در يك نوع كشت، بعد از       تعداد باكتري   -143  و در oo8ها در شروع كـشت  اگر تعداد اين باكتري. است====
  ام تعداد آنها كدام است؟  باشد در دقيقه سيoo32دقيقه بيستم برابر 

  1( oo48    2 (oo56  3( oo64      4 (oo72  

xsin(xcosxsin(جواب كلي معادله مثلثاتي   -144 ++++ππππ====−−−− 2
  ، به كدام صورت است؟ 322

  1( 3
πk   2 (3

2 πk  3( 32 π+πk     4 (3
22 π±πk  

34ي نمايش تابع نمنح  -145 34 −−−−++++−−−−==== xxyر آن روبه پايين است؟ ، در كدام بازه صعودي و تقع  
  1( ),( 32   2 (),( 2o  3( ),( 3o     4( ),( ∞+2   

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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نمودار تابع   -146
12

3

++++
====

x

xy در حوالي مبداء مختصات چگونه است؟   

  
12اگر   -147

3
++++

++++====
x

x)x(f 2 و
12

++++
−−−−====

x
x)x(gهاي تابع  باشند نقطه تالقي مجانبfog كدام است؟   

  1( ),( o1−   2 (),( 11−  3 (),( 22−    4 (),( 1o  
),(,),(,),(اي كه از سه نقطه با مختصات شعاع دايره  -148 1242−−−−ooگذرد كدام است؟  مي  

  1( 2    2( 5/2    3( 3      4( 5/3    

223در هذلولي به معادله   -149 22 ====−−−−−−−− xyx بر كانون و عمود بر محور كانوني آن كدام است؟  اندازه وتر گذرنده  

  1( 3
32   2( 3   3( 3     4( 32   

x[|x|)x(f[اگر   -150 −−−−∫∫∫∫، حاصل ====−−−−

2

1
dx)x(fكدام است؟   

  1( 2
3   2( 2    3( 2

5     4( 3    

∫∫∫∫اگر   -151 ++++====−−−− C)xx()x(fdx
x

xx 235 2
   كدام است؟ x(f(، آنگاه 

  1( 2−x   2( 1−x   3( 23 −x     4( 35 −x   

)ABC )Âدر مثلث     -152 °°°°==== o9   ارتفاعAH        برابر مساحت مثلث    76/6مساحت مثلث اصلي    . كند مثلث مفروض را به دو جزء تقسيم مي 
   از دو ضلع قائم كدام است؟ Hنسبت فواصل . كوچكتر است

  1( 8
2   2( 12

5   3( 12
7     4( 8

3   

  ارتفاع وارد بر وتر چقدر است؟ .  واحد مربع استo6، مساحت آن 3 و 1در يك مثلث قائم الزاويه، طول اضالع قائم به نسبت   -153

  1( 5    2( 24   3( 6      4( 8    
   اين مكعب كدام است؟  واحد جاي گرفته است، سطح كل6بزرگترين مكعب ممكن داخل يك كره به قطر   -154

  1( 54    2( 63    3( 72      4( 81    
هـا بـا صـفحه       واحد و زاويه يال    6هاي جانبي منشور    طول يال .  واحد است  4قاعده يك منشور مايل مثلث متساوي االضالع به ضلع            -155

  حجم اين منشور كدام است؟ .  درجه استo6قاعده 

  1( 312   2( 24   3( 318     4( 36    
  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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  ...............هاي جوان، ع در بخش خارجي پوست ساقههاي واقبسياري از سلول  -156

  . ي نخستين ضخيم دارند ديواره)2  . كننداي كوتيني ترشح مي ماده)1  
  . ي دومين با ضخامت غيريكنواخت دارند ديواره)4  . اند توانايي رشد خود را از دست داده)3  

  . است............ جنسي زنان،  از چرخه 21 تا 14به طور معمول، در فاصله روزهاي   -157
  ي رحم رو به افزايش  ضخامت ديواره)2  ي جسم زرد رو به كاهش  اندازه)1  
  هاي هيپوفيزي در خون رو به افزايش  غلظت هورمون)4  هاي تخمدان در خون رو به كاهش  غلظت هورمون)3  

  ............ري است كه شوند، رفتاي نوعي ماهي به نرهايي كه وارد قلمرو او ميحمله  -158
  . شود صرفاً غريزي محسوب نمي)2  . گيرد هميشه به يك شكل انجام نمي)1  
  . شودهايش منتقل نمي هيچگاه به زاده)4  .  در اثر تجربه حاصل نشده است)3  

  ................در هر جانداري كه   -159
  . غيرممكن استكند، دفع اوريك اسيد گذاري مي پس از لقاح داخلي تخم)1  

  . شوددار به صورت آمونياك دفع ميي نيتروژن لقاح خارجي دارد، ماده)2   
  . گرددي گلويي تا پايان عمر حفظ ميشود، حفرهاي توليد ميي چسبناك ژلههايي با ديواره تخمك)3  
  . ي جنس ماده استي مننژ سه اليه دارد، تغذيه و حفاظت از جنين برعهده پرده)4  

   است؟ نادرستكدام عبارت   -160
  . كنند بسياري از گياهان با قرار گرفتن در سرما، توانايي گلزايي در اوايل بهار را پيدا مي)1  
  . شود گياه چمن به فراواني و به سرعت از طريق توليدمثل رويشي زياد مي)2  
  . گيردم مياي انجاهاي ويژه شده توليدمثل غيرجنسي گياهان عموماً از طريق بخش)3  
  . دهدهاي كوتاه، گل مي گياه زنبق با استفاده از يك فالش نوري در طول شب)4  

  ............هاي يوكاريوتي، ي سلولدر همه  -161
  . شود پوشش هسته در پروفاز ناپديد و در تلوفاز دوباره ظاهر مي)1  
  . شود انجام ميI قبل از آغاز پروفاز DNA همانندسازي )2  
  . يابندها اتصال ميهاي دوك به كروموزومدر شروع تقسيم سلول، رشته )3  
  . كند بالفاصله پس از تقسيم هسته، غشاي سلول به درون فرو رفتگي پيدا مي)4  

  ي خود قرار گيرد؟ ي آندوپالسمي صاف، در غشاي پالسمايي سلول سازندهتواند پس از ساخته شدن در شبكهيك ميكدام  -162
   كلسترول)4   استروژن )3   كاتاالز )2  دراز كربنيكاني )1  

  .سازدمي.............  دارد، در هر بار ميوز A+به طور معمول فردي كه ناقل هموفيلي است و گروه خوني   -163
   حداقل دو نوع گامت )4   هشت نوع گامت )3   حداكثر چهار گامت )2   يك نوع گامت )1  

  . گرددمي........... شود، مي.......... ي كالوين كه رگ درخت بيد، درگامي از چرخهدر ب  -164
  1( ATP 2   كربني تجزيه 5 ساخته ـ تركيب( ATP  مصرف ـ تركيب شش كربني ناپايدار توليد   
   توليد ATP مصرف ـ NADPH )4   توليد NADP+ قند سه كربني ساخته ـ )3  

ها مصون تا از شكار شدن توسط پرنده) مقلد(هاي سمي دارند هاي غيرسمي، گروهي ظاهري شبيه به پروانهمعيتي از پروانهدر ج  -165
  ........... باگذشت زمان در اين جمعيت، ). غيرمقلد(باشند و گروهي ديگر ظاهري متفاوت دارند 

  .كند شايستگي تكاملي افراد تغيير نمي)1  
  .  دهداني فنوتيپي افراد رخ نمي تغييري در فراو)2  
  . شودهاي مربوط به جمعيت كاسته نمياز فراواني الل) 3  
  .  شوداز تنوع فنوتيپي افراد كاسته نمي) 4  

  شود؟ ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد مي  -166
   فوليكول در تخمدان )2     وزيكول سمينال )1  
  ساز هاي اسپرمهاي بينابين لوله سلول)4      بخش قشري غده فوق كليه)3  

  كدام عبارت صحيح است؟   -167
  .يابدهاي سهره افزايش مي هنگام صعود، فشار در باالي بال)1  
  .شوندجا ميي طولي جابهي سه جفت ماهيچهها به واسطه به طور معمول مورچه)2  
  .باشند در حالت انقباض ميهاي حلقويي بدن كرم خاكي، ماهيچه در بخش قطور شده)3  
  .شودي دمي به همان سمت متمايل ميهاي سمت چپ بدن، باله در ماهي خاردار، با انقباض ماهيچه)4  

142در چكاوك ماده با عدد كروموزومي   -168 =nباشند، اين پرنده حداكثر توانايي هاي اتوزومي هموزيگوس مي، چهار جفت از كروموزوم
  . نوع گامت را دارد........... وليد ت
  1( 4   2( 12   3( 8   4(1   

  . دارد............... الريه، عامل مولد بيماري ذات  -169
   از نظر آنزيم رونويسي كننده به مخمر نان شباهت )2   در اطراف بخشي از سيتوپالسم خود كپسول )1  
  مر  ي خود تركيبي از دو نوع پلي در ديواره)4  ي آلي را هاهاي غيرآلي به مولكول توانايي تبديل مولكول)3  

   است؟ نادرستكدام   -170
  ..............ها هاي انسان، گلومرولدر كليه  
  . باشند محتوي آمينواسيدها و گلوكز مي)2  .  در يكي از دو بخش دروني كليه، قرار دارند)1  
  . كنند محتويات خود را به يك سمت نفرون وارد مي)4  . ندباشهاي سرخرگي و سياهرگي مي متشكل از مويرگ)3  

  
  



  8صفحه                         A-220             زيست شناسي
  ................هستند، .............. ي گياهاني كه داراي ي زندگي همهدر چرخه  -171

  . يابد رشد پسين ـ گامتوفيت ماده در تخمك تمايز مي)1  
  . گيرد بافت مغذي رويان قبل از لقاح شكل مي گل يك جنسي ـ)2  
  . شودي گرده تشكيل مي گامتوفيتِ كوچك فتوسنتز كننده ـ گامت نر در دانه)3  
  . دهدزني قالب تشكيل ميي جوان پس از جوانه روياني با بيش از يك لپه ـ ساقه)4  

به گياه مورد ............. توان ژن مورد نظر را به طور مستقيم از طريق  ميي نيتروژن از ريزوبيوم به گندم،براي انتقال ژن تثبيت كننده  -172
  . نظرمنتقل نمود

   باكتري )4   ويروس )3  ژني  تفنگ)2   پالزميد )1  
  . اندحاصل شده.............. شود، از تغيير دفع مي.............. مواد زائد نيتروژن داري كه توسط   -173

     پالناريا ـ آمونياك )4   كبوتر ـ اوريك اسيد )3   سنجاقك ـ آمونياك )2   فيل ـ اوره )1  
  ................جانداران، همواره ............. در فرآيند توليدمثل   -174

  .  كنندي ژنتيكي دريافت مي جنسي ـ فرزندان از هر دو والد ماده)1  
  . ز انجام دهندتوانند ميوشود كه ميهايي ايجاد مي غيرجنسي ـ كلون)2  
  . توانند با تقسيم ميوز گامت بسازندشوند كه ميهايي حاصل مي جنسي ـ زاده)3  
  . شوندها از تكثير يك سلول يا بخشي از پيكر يك والد حاصل مي غيرجنسي ـ زاده)4  

   است؟ نادرستكدام   -175
  ............ي شهدخوار، در پرنده  
  . باشدوادار يكسان نميهاي هي كيسه كيفيت هواي همه)1  
  .گيردي بازدم صورت ميي هوا، هميشه در مرحله عمل تهويه)2  
  .  باشدهاي هوادار پيشين زياد نمي هنگام دم، ميزان اكسيژن در درون كيسه)3  
  . باشدها ميتر از ششهاي هوادار عقبي كم ميزان اكسيژن در هواي كيسه)4  

  . نداردوجود .............. امكان ها، در هيچكدام از باكتري  -176

   مقاومت در شرايط نامطلوب محيطي )2  ي ژنتيكي از محيط خارج   دريافت ماده)1  
  ها تقسيم شدن پس از تكثير ميكروتوبول) 4   به غشاي پالسمايي DNA اتصال مولكول )3  

  ي زير را تكميل نمايد؟ تواند جملهچند مورد از موارد نام برده مي  -177
  ..............هاي عصبي به طور معمول، انتقال دهنده  
  . كنندتري را در خون طي ميها، مسافت كوتاهالف ـ در مقايسه با هورمون  
  . شوندهاي متفاوتي ساخته و آزاد ميب ـ در پاسخ به محرك  
  . شوندهاي سريع و كوتاه مدتي را سبب ميج ـ پاسخ  
  . هاي بدن نقش دارندنگ كردن فعاليتباشند و در هماهد ـ متنوع مي  
  1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   

  . شوند.......... آيند كه ي كامل يك مولكول گلوكز، تركيبات مختلف بدون نيتروژني پديد ميي گياهان از تجزيهبه طور معمول در همه  -178
  ي گياه منتقل شده و سپس انبار هاي مردهتوانند به بخش مي)1  
  هر شرايطي در گياه باقي مانده و سبب افزايش كارآئي تنفس نوري در ) 2  
  ها به محيط خارج دفعممكن است طبق قوانين اسمز از طريق روزنه) 3  
    ها به محيط خارج واردتوانند در جهت شيب تراكم خود و از طريق روزنهمي) 4  

  ............... هاي مخاطي ي كپكهمه  -179
  .سازنددار زيگوت ميهاي تاژك با تركيب گامت)1  
  . اي و هاپلوييدي توليد ميكنندهاي تك هستهسلول) 2  
  . كنندهاي پالسموديومي ايجاد ميبه دنبال رويش هاگ، توده) 3  
  .  كنندها تغذيه ميپيوسته تحرك دارند و از باكتري) 4  

   است؟ نادرستكدام   -180
  . كندمي.............. ستقيماً خون م............. به طور معمول در انسان،   
   چهار سياهرگ ـ روشن را به يكي از حفرات قلب وارد)2   دوسياهرگ ـ تيره را به يكي از حفرات قلب وارد)1  
  ي قلب خارج  يك سرخرگ ـ روشن را از يك حفره)4  ي قلب خارجدو سرخرگ ـ تيره را از دو حفره )3  

  . كنندمي.............  غشاي تيالكوئيد حسن يوسف، با صرف انرژي هاي كانالي موجود درپروتئين  -181
  1( ATP را به ADP 2     تبديل( ADP را به ATP تبديل   
  هاي هيدروژن را از تيالكوئيد خارج  يون)4  هاي هيدروژن را به تيالكوئيد وارد  يون)3  

 به ○ و □. (باشداز نظر اين صفت هموزيگوس مي.......... ي ست و فرد شمارها............... ي نوعي صفت دهندهي زير نشاندودمانه  -182
  ) مرد و زن بيمار● و ■ترتيب مرد و زن سالم و 

  9 وابسته به جنس غالب ـ )1  
   7 اتوزومي مغلوب ـ )2  
   8 وابسته به جنس مغلوب ـ )3  
  4 اتوزومي غالب ـ )4  

  
  
  
  

1 2

3 4

8

56

7 9
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  .............ها ها و قارچي باكتريهمه  -183

  . باشند داراي دو نوع ريبوزوم مي)2  . ساكاريد دارنداي از جنس پلي ديواره)1  
  . سازند در شرايط نامساعد هاگ مقاوم مي)4  . دهندهاي گليكوليز را انجام مي واكنش)3  

  . شودمي.......... .....گنجشك، ................ در ملخ   -184
   برخالف ـ مواد غذايي در معده جذب )2   برخالف ـ آب در روده جذب )1  
   همانند ـ غذا پس از گوارش شيميايي وارد سنگدان )4  دان ذخيره  همانند ـ مواد گوارش نيافته در چينه)3  

   است؟ نادرستكدام   -185
  ...............به طور معمول در يك فرد بالغ،   
  . ها از طريق بافت پيوندي غيرممكن است انتشار تحريك از دهليزها به بطن)1  
  . باشدهاي خون در بهبود اِدم موثر مي كاهش سديم بدن و افزايش پروتئين)2  
  . شودها مستقيماً به قلب وارد ميي باريك، از طريق سياهرگآوري شده از روده خون جمع)3  
  . هاي كوچك تاثيرگذار است خون، مستقيماً بر تغيير قطر سرخرگ2CO و افزايش 2O كاهش )4  

  ..................در مگس سركه   -186
  . تواند در خارج از هسته صورت بگيرد تنظيم بيان ژن، نمي)1  
  . سازد تنها يك راه انداز، رونويسي از چند ژن مجاور را ممكن مي)2  
  . باشدها ميRNA يك نوع آنزيم رونويسي كننده مسئول توليد انواع )3  
  .  در رونويسي دخالت دارندDNAهاي ديگري از انداز توالي عالوه بر راه)4  

  .............بالفاصله پس از شنيدن صداي اول قلب در يك فرد سالم،   -187
  . شودمع مي خون در دهليزها ج)2  . شوندهاي سيني بسته مي دريچه)1  
  . كندها شديداً افت مي فشار خون در بطن)4  . شوندهاي دهليزي ـ بطني بسته مي دريچه)3  

  كدام عبارت صحيح است؟   -188
  .  عنبيه بخشي از مشيميه است كه در مجاورت زجاجيه قرار دارد)1  
  .دهدي عضالت خود قطر عدسي را تغيير مي عنبيه به واسطه)2  
  . شودتر ميتر و كشيدهر هنگام ديدن اشياي دور، نازك عدسي چشم د)3  
  . كندهاي زجاجيه منتقل ميي چشم مواد دفعي خود را به مويرگ قرنيه)4  

  ...........مانده و اسپورفيت هيچگونه وابستگي غذايي به گامتوفيت ندارد، در گياهاني كه گامتوفيت، پيوسته به اسپوروفيت باقي  -189
  .  هر تخمك داراي يك پوسته و يك سفت است)2  . شوده در درون آركگن تشكيل مي گامت ماد)1  
  .   سلول زايشي مولّد دو گامت نر فاقد تاژك است)4  . زايشي نام داردي گرده، سلول يكي از چهار سلول دانه)3  

   است؟ نادرستكدام   -190
  ..………تواند ي كلم مينوزاد پروانه  
  . ضي گياهان را بشكند نخستين خط دفاعي بع)1  
  . كندي هم زيستي برقرار  با تغيير در تركيبات ثانويه، با گياه رابطه)2  
  .  با افزودن موادي به روغن خردل، از اثرات سمي آن در امان بماند)3  
  . ي گياهان تغذيه نمايد از تركيبات دفاعي توليد شده توسط همه)4  

  ............ .نايژك ..... .........ي ششي در انسان، خانه  -191
  دار استهاي مژه همانند ـ فاقد سلول)2  باشد برخالف ـ واجد غشاء پايه مي)1  
  كنداي مخاطي ترشح مي برخالف ـ ماده)4  هاي غضروفي استهمانند ـ فاقد حلقه )3  

   است؟ نادرستكدام عبارت   -192
  .  هاي خود را فعال نمايدي ژنتواند همه در شرايطي، يك سلول پيكري گاو مي)1  
  . هاي خود را فعال سازندي ژنتوانند همههاي اركيده تحت شرايطي مي بسياري از سلول)2  
  . گردان پيوسته ادامه دارد رشد و تمايز در طول زندگي گياه آفتاب)3  
  . شوندهاي حاصل حجيم هم ميي تخم، سلول در انسان، همراه با تقسيمات اوليه)4  

  ..............در كاهوي دريايي و ريزوپوس استولونيفر، اسپورانژ  -193
  . شود با تقسيم ميتوز ايجاد مي)4  . باشد مولد زئوسپور مي)3  . دهد تقسيم ميوز انجام مي)2  . باشد ديپلوييدي مي)1  

  هاي نر فنوتيپ مغلوب را نشان ي ملخهنگام. ي غالب و مغلوبي مفروض استدر ملخ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با رابطه  -194
  . باشد.............. قطعاً ......... دهند كه والد مي

   نر ـ فاقد الل مغلوب  )4   نر ـ داراي الل مغلوب  )3   ماده ـ هموزيگوس مغلوب )2   ماده ـ داراي الل مغلوب  )1  
   است؟ نادرستكدام   -195

  ............با فرض صدمه ديدن مخچه در انسان،   
  . گرددهاي حركتي در فرد غيرممكن مي تصحيح بعضي فعاليت)1  
  . شودي اعمال بدن غيرماهرانه و غيردقيق انجام مي همه)2  
  . گرددي خود با موانع ناتوان ميبيني فاصله فرد از پيش)3  
  . شودهاي ارسالي به پشت ساقه مغز ايجاد مي اختاللي در دريافت پيام)4  

  ...............ها تر آميببيش  -196
  . ي سلولي ندارند ديواره)2    .  آزادزي هستند)1  
  . باشند قادر به توليد زيگوت نمي)4  . دهند تقسيم ميتوز انجام مي)3  
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  .باشدممكن نمي.............. ي زندگي كالميدوموناس، در چرخه  -197

   توليد گامت با تقسيم ميوز )2      توليد هاگ با تقسيم ميتوز)1  
  هاي ملحق شده   وجود تنوع در گامت)4   توليد زئوسپور در شرايط مساعد )3  

  ...............هاي در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول  -198
  

  
  
  
  

  . شودها به كندي كوتاه مي منشعب است و طول آن)1  
  . باشدهاي تيره و روشن مياي است و داراي بخش رشته)2  
  . باشدي كلسيم مي غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره)3  
  . شودها توسط اعصاب پيكري تنظيم مياي است و فعاليت آن غيررشته)4  

  ..............هايي كه ي آركي باكتريهمه  -199
  . كننديرين زندگي ميهاي شاند، در آب توليد كننده)1  
  . كنندهاي شور زندگي مياند، در خاك هالوفيل)2  
  . ي سلولي دارندكنند، ديواره گاز متان توليد مي)3  
  . كنند درجه را به خوبي تحمل ميo12 تا o8اند، دماي بين  ترموفيل)4  

   است؟ نادرستكدام   -200
  ...............شود تا هاي تيروئيدي در خون انسان سبب ميفزايش غيرطبيعي هورمونا  
  . ها افزايش يابد ميزان نياز فرد به بعضي از ويتامين)2  .  از ميزان آرامش فرد كاسته شود)1  
  . سيم كاسته شود به تدريج از فعاليت پمپ سديم ـ پتا)4  . ها توليد شود مقدار بيشتري پيروويك اسيد در سلول)3  

  ..............ي گياهان دو ساله، در همه  -201
  . شودي خام فقط توسط يك نوع آوند چوبي هدايت مي شيره)1  
  . باشدهاي حاصل از رشد پسين غيرممكن مي تشكيل بافت)2  
  .  شوندهاي نخستين در نوك ساقه و نزديك به نوك ريشه تشكيل مي مريستم)3  
  . باشدي مواد غذايي براي تشكيل محور گل ميمحل ذخيره ساقه تنها )4  

  .............ي زندگي كانديدا آلبيكنز در چرخه  -202
  . آيدها، ساختار توليدمثل جنسي پديد مي با الحاق نخينه)1  
  . باشدهاي جديد ممكن مي وقوع نوتركيبي بدون نياز به پيدايش الل)2  
  . ي ميكروسكوپي غيرممكن استرون كيسههاي هاپلوييدي د تشكيل هاگ)3  
  . شودزدن نيز ديده ميها، تكثير به روش جوانهي آسكوميست مانند همه)4  

  . كندايجاد مي............... اي در يك ژن، همواره تغييري در بروز هر جهش نقطه  -203
    mRNA تعداد مونومرهاي )2     ترتيب آمينواسيدها )1  
  هاي حاصل از رونويسي   مولكول)4   حاصل از ترجمه هاي طول مولكول)3  

  كدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان به درستي بيان شده است؟   -204
  .  استخوان چكشي در حد فاصل استخوان ركابي و سنداني قرار گرفته است)1  
  . ي صماخ بتواند به درستي به ارتعاش درآيدشود تا پرده شيپور استاش سبب مي)2  
  . شودهاي گوش دروني، مياني و بيروني توسط استخوان گيجگاهي محافظت ميي بخش همه)3  
  . گيردهاي مژكدار فقط در لوب گيجگاهي مغز انجام ميي سلول پردازش اطالعات مربوط به همه)4  

  كدام عبارت صحيح است؟   -205
  .  در بروز برخي رفتارهاي يادگيري، وراثت فاقد نقش است)1  
  . در معدودي از رفتارها، وراثت نقش تعيين كننده دارد) 2  
  .  در بروز يك رفتار غريزي، آموزش و تجربه فاقد نقش است)3  
  . گيري معدودي از رفتارها، دو عامل وراثت و محيط نقش دارددر شكل) 4  
                                     فيزيك

ي اوليهمتحركي با شتاب ثابت و سرعت   -206
o

V متر را طي 25ي سوم حركت خود،  ثانيه2 متر، و در 13ي اول حركت خود،  ثانيه2در 

   كدام است؟ SIشتاب حركت در . كندمي
  1( 5/1  2( 5/2   3( 3   4( 5    

ي جسمي با سرعت اوليه  -207
o

V9اگر زمان بين دو عبور متوالي از . شودت باال پرتاب مي و در شرايط خالء از سطح زمين به سم
5 

 ثانيه باشد، 4ارتفاع اوج 
o

V 21( چند متر بر ثانيه است؟
s

mg o====(  

  1( 15  2( o2   3( o3   4( 35    
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   B ي رو اگر در ضمن حركت روي سطح افقي، وزنهدر شكل روبه  -208
   نلغزد، نيروي اصطكاك بين دو وزنه چند نيوتون است؟ Aي روي وزنه  
   2 )2 صفر )1  
  3( 3   4( 6    

  
ي دوره.  برابر شعاع زمين است7 تا سطح زمين Bي ي ماهوارههي شعاع زمين، و فاصل از سطح زمين به اندازهAي ي ماهوارهفاصله  -209

   است؟ Aي ي گردش ماهواره چند برابر دورهBي گردش ماهواره
  1( 2 2( 4   3( 8   4( 16    

 گرم با سرعت o2ي سربي به جرم يك گلوله  -210
s
m

oo4اگر . شودكند و درون آن متوقف مي به يك قطعه چوب برخورد ميo5 درصد 

ي سرب انرژي جنبشي گلوله صرف گرم كردن خودش شود و گرماي ويژه
k.kg

J125 باشد، دماي گلوله چند كلوين افزايش   

  يابد؟ مي
  1( o32 2( 593   3( o64   4( 913    

ي سلسيوس برسانيم، فشار گاز چند برابر        درجه 91ي سلسيوس به     درجه 5/45اگر در حجم ثابت، دماي مقدار معيني گاز كامل را از              -211
  شود؟ مي

  1(3
42( 2  3( 3  4(7

8    

ي مقعر نزديك شود، تصوير آن با سرعت ي كانوني به آينهيي كمتر از فاصلهفاصله، روي محور اصلي، از Vاگر جسمي با سرعت ثابت   -212
............  

  . شود از آينه دور ميV كوچكتر از )2. شود از آينه دور ميV بزرگتر از )1  
   . شود به آينه نزديك ميV متوسط بزرگتر از )4  . شود به آينه نزديك ميV متوسط كوچكتر از )3  

  ي اگر همه. رو، پرتو نوري توسط منشور انحراف پيدا كرده استدر شكل روبه  -213
   با هم برابر باشند، ضريب شكست منشور چقدر است؟ ααααهاي زاويه  

  1( 2
3  

2( 3  
  3( 2  

  4( 2
3   

 15اگر جسم را . دهدي جسم تشكيل ميمتري آن قرار دارد، تصويري به اندازه سانتيo2ي  از جسمي كه در فاصلهيك عدسي،  -214
  متر به عدسي نزديك كنيم، بزرگنمايي عدسي چقدر خواهد شد؟ سانتي

  1( 2
32( 3

2  3( 2   4( 6    

  ------------------------------------------------------------------------------ انجام محاسبهمحل
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متر جيوه تي حداكثر چند سان، نيوتون باشد135تواند از طرف جيوه تحمل كند، رو، اگر بيشينه نيرويي كه كف ظرف ميدر شكل روبه  -215
  توان به ارتفاع جيوه در لوله اضافه كرد، تا ظرف شكسته نشود؟ مي

  )22 cmo==== ،3135سطح كف ظرف
m

kg
oo==== 21چگالي جيوه و

s

mg o====است (.  

  1( 5   
2( o1   
  3( o2  
  4 (o9   

  
  

Cq,Cqي فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكي دو كره  -216 µµµµ++++====µµµµ++++==== 515   ، بر يكديگر وارد F، نيروي rي  در فاصله12

ي بار صورت گيرد و مجدداً به كه فقط بين دو كره مبادلهاگر اين دو كره را در يك لحظه با يكديگر تماس دهيم، به طوري. كنندمي
  كند؟  ي قبلي برگردانيم، نيروي دافعه بين دو كره چگونه تغيير ميصلههمان فا

  . يابد درصد كاهش مي25 )2  . يابد درصد افزايش مي25 )1  
   . يابد درصد افزايش مي33 تقريباً )4  . يابد درصد كاهش مي33 تقريباً )3  

   oo24 برابر 3Cرو، بار ذخيره شده در خازن در مدار روبه  -217

  دهد؟ ولت سنج چند ولت را نشان مي. ميكروكولن است  
  1( o1  

2( o2  
  3( oo1  
  4( oo2  

  
  
   

، Aمقاومت الكتريكي سيم .  استB، نصف قطر مقطع سيم A است و قطر مقطع سيم B، دو برابر طول سيم مسي Aطول سيم مسي   -218
   است؟ Bچند برابر مقاومت الكتريكي سيم 

  1( 2
12( 2   3( 4   4( 8    

  هد؟ دآل، چند ولت را نشان ميسنج ايدهرو ولتدر مدار روبه  -219
  1( 8   

2( 3/7   
  3( 4   
   صفر )4  

  
  ------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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   چند وات است؟ 4Rپر را نشان دهد، توان مصرفي در  آمA 5/oآل رو، اگر آمپرسنج ايدهدر مدار روبه  -220 

  1( 9 
2( 5/4   

   3( 3   
  4( 5/1   

  
  
  
  

Vمطابق شكل، بار الكتريكي منفي، با سرعت   -221 
r

Fدر حركت است و نيروي وارد بر آن از طرف ميدان مغناطيسي، ) درونسو (
r

.  است
  جهت ميدان مغناطيسي كدام است؟ 

  1( ↑2( →  

  3( ↓  4 (←  
  آهنگ تغيير شار مغناطيسي از جنس كدام كميت فيزيكي است؟   -222

    نيروي الكترومغناطيسي )4   شدت جريان الكتريكي )3  ي الكتريكي  نيروي محركه)2 ميدان مغناطيسي )1  
tcosi هانري، جريان 5o/oاي به ضريب خود القايي از سيملوله  -223 o58====در (گذرد  ميSI .(ي القايي ايجاد ي نيروي محركهبيشينه

  شده در سيملوله چند ولت است؟

  1( 5 2( o1  3( 21o  4 (o2   

2، ي نوساناگر دوره. دهد، حركت هماهنگ ساده انجام ميcmo1خطي به طول  گرم روي پارهoo5اي به جرم ذره  -224
 ثانيه باشد، 1

o12(ي نيروي وارد بر نوسانگر چند نيوتون است؟ بيشينه ====ππππ(  

  1( 4 2( 2   3( 1  4( 2
1   

  . نمودار مكان ـ زمان نوسانگري مطابق شكل است  -225
  ي زماني بين سرعت متوسط آن در فاصله  
  o====tتا St /9o====متر بر ثانيه  چند سانتي  

713412(است؟    // و ========(  

  1( 2   
  2( 3   
  3( 4   
  4( 6   

  ------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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سرعت انتشار موج عرضي در يك تار،   -226
s
m

oo1نيروي كشش اين تار را چند درصد افزايش دهيم، تا سرعت انتشار موج در .  است

آن به 
s
m

o11 برسد؟   

  1( o1  2( o1  3( 21  4( 21   

xt(sinuy(ي نيوتون كشيده شده است و يك موج عرضي به معادلهo2سيمي بين دو نقطه با نيروي  -227 ππππ−−−−ππππ××××==== −−−− 5515 3
ooo 

  هر سانتيمتر اين سيم، چند گرم جرم دارد؟ . شود، در آن منتشر مي)SI(در
  1( 2/o  2( 4/o  3( 2o/o  4( 4o/o  

ي دو انتها باز، چند برابر طول طول لوله. ي يك انتها بسته استي دو انتها باز، هم بسامد با هماهنگ سوم لولهصوت اصلي يك لوله  -228
  ا بسته است؟ ي يك انتهلوله

  1( 2
3  2( 3

1  3( 3
2  4( 3   

(اگر . شود برابر مي5 برابر كنيم، تراز شدت آن 16اگر شدت صوتي را   -229
m

W(I 2
121 −−−−==== o

o
ي صوت چند وات بر  باشد، شدت اوليه

  مترمربع است؟ 

  1( 1212 −× o  2( 12123 −× o/  3( 1214 −× o  4( 1215 −× o  

  شود؟ استفاده مي) رادار(هاي الكترومغناطيسي، براي رديابي هواپيماها از كدام موج  -230
  رخ  پرتوهاي فروس)4     پرتوهاي فرابنفش )VHF       3 امواج راديويي )2  ي ايكس  اشعه)1  

اگر آزمايش را با همين نور و با همين دستگاه در آب انجام دهيم، .  استdي بين دو نوار روشن متوالي برابر در آزمايش يانگ، فاصله  -231

3ضريب شكست آب (شود؟  ميdي دو نوار روشن متوالي چند فاصله
  .) است4

  1( 3
4  2( 3

4  3( 4
3  4( 16

9  

  ............ي تابندگي پرتوهاي گسيل شده از جسم، در مورد جسم سياه، اگر دماي جسم را به تدريج افزايش دهيم، بيشينه  -232
  . كند به سمت طول موجهاي بلندتر ميل مي)1  
  . كندتر ميل ميهاي كوتاه به سمت طول موج)2  
  . كندهاي بلندتر ميل ميتر و سپس به سمت طول موجهاي كوتاه ابتدا به سمت طول موج)3  
  . كندهاي كوتاهتر ميل ميهاي بلندتر و سپس به سمت طول موج ابتدا به سمت طول موج)4  

 به ترتيب از راست به چپ، كدام ′′′′n و n. كندي نور مرئي گسيل ميي در ناحيه، فوتون′′′′n به nدر اتم هيدروژن، الكترون در گذار از   -233
  توانند باشند؟ مي

   4 و 5 )4   2 و 5 )3   3 و 4 )2   1 و 2 )1  
  ................ عناصري هستند كه » فرا اورانيمي«عناصر   -234

  .  بزرگتر از عدد اتمي اورانيم داشته باشند عدد اتمي)2  .  از واپاشي اورانيم بدست آيند)1  
  .  انرژي آنها بيش از انرژي اورانيم غني شده باشد)4  .  داشته باشند235 جرم اتمي بزرگتر از جرم اتمي اورانيم )3  

  هاي آن متالشي شده است؟  نيمه عمر، تقريباً چند درصد از هسته5ي راديواكتيو پس از گذشت از يك ماده  -235
  1( 3   2( o2   3( o8   4( 97   

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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   است؟ نادرستكدام مطلب   -236
  . آيد به وجود ميXتوهاي كاتدي به يك آند فلزي پرتوهاي  از برخورد پر)1  

  . ي بنيادي به نام الكترون را پيشنهاد كرد ذره،هاي فلزدار مايكل فارادي براي توجيه عبور جريان برق از محلول تركيب)2   
  . شودجمع ميها گاز زرد رنگ كلريد غليظ در آب، پيرامون يكي از قطب) II( هنگام برقكافت محلول قلع )3   
   . كنند مواد فلورسنت و فسفرسان طول موج معيني از نور را جذب كرده و به جاي آن تابشي با طول موج باالتر را منتشر مي)4   

Ca,K,Cl,Sاز ميان چهار عنصر       -237
o2191716 يـك  بيشترين انرژي نخستين يونش و كـدام      ) از راست به چپ   (يك به ترتيب    ، كدام

  نرژي دومين يونش را در مقايسه با سه عنصر ديگر دارد؟بيشترين ا

  1( Cl ،K   2( Cl ،Ca   3( S ،K   4 (S ،Ca

  پـذيري و سـومين عنـصر،    در كدام مجموعه از عنصرها نخستين عنصر بيشترين الكترونگاتيوي، دومين عنـصر، كمتـرين واكـنش          -238
  ) ها را از راست به چپ بخوانيدگزينه (ترين شعاع اتمي را در مقايسه با دو عنصر ديگر دارد؟بزرگ

  1( O,NوB 875   2( Cl,OوF 1789   3( O,PوCl 81517   4 (Cl,FوSi 17914  

   است؟ نادرست M34كدام بيان درباره عنصر   -239

   . جاي داردVIA عنصري اصلي است و در گروه )1  

2244 آرايش الكتروني اليه ظرفيت اتم آن )2    psاست  .  
  .  در يك دوره جدول تناوبي جاي داردX19 با عنصر )3   

   .  داردl=2 الكترون با عدد كوآنتومي o1 اتم آن )4   
   برابر چند كيلوژول بر مول است؟ NaClاي زير، انرژي شبكه بلور هبا توجه به داده  -240

  

mol/kJH،)g(Cle)g(Cl

mol/kJH،e)g(Na)g(Na

mol/kJH،)g(Cl)g(Cl
mol/kJH،)g(Na)s(Na

mol/kJH،)s(NaCl)g(Cl)s(Na

349
496
2432

81
4112

1

5

4

32
2

12

−−−−====∆∆∆∆→→→→++++

++++====∆∆∆∆++++→→→→

++++====∆∆∆∆→→→→
++++====∆∆∆∆→→→→

−−−−====∆∆∆∆→→→→++++

−−−−−−−−

−−−−++++

o

  

  1( 5/758-  2( 5/875  3( 5/787   4 (5/878  
تواند كاتيوني پايدار با آرايش الكتروني هشتايي در اليه آخر پرشده خود تشكيل دهد، كدام عـدد اتمـي را                    اي مي اتم عنصر واسطه    -241

   اين عنصر نسبت داد؟توان بهمي

  1 (26   2( 21    3( 29  4( 28  

−−−−−−−−−−−−هاي يون  -242
4

2
4

3
4 ClO،SOوPOاند؟  به ترتيب از كدام نظر متفاوت و از كدام نظر مشابه  

   شمارپيوندهاي داتيو، قدرت بازي )2   ها   شمار پيوندهاي داتيو ـ طول پيوند بين اتم)1  
  عدد اكسايش اتم مركزي ـ ميزان قطبيت پيوندها ) 4   دسي  عدد اكسايش اتم مركزي، شكل هن)3   

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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  . است.............. دهد كه بي است، نشان مي تركيبي ناقط2BeClكه اين واقعيت   -243
   قطبيت پيوندها در آن، ناچيز )2     مولكول آن خميده ) 1  

   هر دو پيوند در مولكول آن ناقطبي )4      مولكول آن خطي متقارن  )3   

A/341 برابر ====OCاگر طول پيوند دوگانه       -244 oتوان به ترتيب هاي كدام گزينه را مي كيلوژول بر مول باشد، داده743رابر  و انرژي آن ب

  ).عددها را از راست به چپ بخوانيد(در نظر گرفت؟ ) 1−−−−mol.kJ (−−−−OCو انرژي پيوند يگانه ) Ao(براي طول 
  1( 12/1 ،o36    2( 43/1 ،o36   3( 12/1 ،5o8   4( 43/1 ،5o8   

  .............. مربوط است و در آن ............. رو، به مولكول فرمول ساختاري روبه  -245
  .جفت الكترون پيوندي وجود دارد  
   21 آسپيرين ـ )1  

   26يرين ـ  آسپ)2   
   21 متيل ساليسيالت ـ )3   
   26 متيل ساليسيالت ـ )4   

  
   

  
  .را به دست آورد ............. ،را تهيه كند و از راه واكنش آن با آب............ ، توانست ............فردريك ولر، با گرم كردن كربن و   -246

  ـ اتين  كلسيم ـ كلسيم كربيد )2      روي ـ روي كربيد ـ اتن )1  
    آلياژي از روي و كلسيم ـ كلسيم كربيد ـ اتين )4  آلياژي از روي و كلسيم ـ روي كربيد ـ اتن ) 3   

هاي و مجموع ضريب  ............. است كه در آن تركيب نامحلول در آب تشكيل          ............ واكنش سديم كربنات با كلسيم نيترات، از نوع           -247
  . است............  برابر ،نه شده آنمولي مواد در معادله مواز

    6شود ـ  تركيبي ـ نمي)2      6شود ـ  تركيبي ـ مي)1  
   5شود ـ جايي دوگانه ـ ميجابه) 4   5شود ـ جايي دوگانه ـ نمي جابه)3  

  ؟ شودنميدر كدام واكنش، فراورده گازي تشكيل   -248

  1( ⎯⎯ →⎯+ ∆)g(OH)s(C 2  2( →+ )aq(SOH)s(Zn 42  

   3( →+ )aq(HCl)s(MnO2   4 (→++ )g(OH)g(CO)s(ONa 222  

 گرم اكسيژن آزاد شود، بازده 88/2اكسيد، مقدار  گرم پتاسيم كلرات بر اثر گرما در مجاورت كاتاليزگر منگنز دي     8/9اگر در واكنش      -249

11653539(درصدي اين واكنش، كدام است؟  −−−−============ mol.g:O,/Cl,K(  
  1( 75    2( 85    3( o9   4 (95   

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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 در ايـن واكـنش       wشود و عالمت    مول گاز آزاد مي   ...............  از آن    است، از سوختن كامل هر مول     ................ فرمول مولكولي استون      -250
  . است.............. 

  1( 263 OHC 263) 2     ـ منفي6 ـ OHC 3      ـ مثبت 3ـ( OHC OHC) 4      ـ منفي 6ـ 63    ـ مثبت 3ـ 63

g(HC( تشكيلH∆∆∆∆°°°° ،هاي زيروجه به واكنشبات  -251   چند كيلوژول بر مول است؟ ، 62

      kJH,)l(OH)g(O)g(H 2852
1

222 −−−−====∆∆∆∆→→→→++++  

kJH,)g(CO)g(O)s(C 39322 −−−−====∆∆∆∆→→→→++++  

  kJH,)l(OH)g(CO)g(O)g(HC o3126472 22262 −−−−====∆∆∆∆++++→→→→++++  

  1( 81-    2( 83-    3( 162 +   4( 166 +   
252-  °°°°∆∆∆∆Hآنتالپي پيوندهاي ( آمونياك در فرايند هابر، برابر چند كيلوژول است؟  واكنش سنتزHN −−−− ،HH NN و −−−−  را برحسب ≡≡≡≡

1−−−−mol.kJ در نظر بگيريد945 و 435، 391، به ترتيب برابر با  .(  
  1( 89-    2( 89 +   3( 96-    4( 96 +   

فرمول تجربـي آن كـدام      . دهد درصد جرم يك هيدروكربن را كربن تشكيل مي        o8براساس نتايج به دست آمده از تجزيه عنصري،           -253

1121(است؟  −−−−======== mol.g:C,H(  
  1 (2CH  2( CH   3( 3CH   4( 32HC   

 L.mol−−−−1 گرم نمك بدون آب به دست آيد، موالريته اين محلـول چنـد               o/19ليتر محلول منيزيم كلريد،      ميلي oo1اگر از تبخير      -254

153524(بوده است؟  −−−−======== mol.g:/Cl,Mg(  

  1 (212 −× o  2( 312 −× o   3( 2152 −× o/   4 (3152 −× o/  
  كروماتاي از پتاسيم ديرو، محلول سير شدهبا توجه به شكل روبه  -255

  )mol.g:M( 1252   ه  تهيC°°°°o9 گرم آب در دماي oo5 در ====−−−−
  شده است، در كدام دماي سلسيوس، غلظت محلول به حدود   

  15 −−−−L.mol/oرسد و در اين دما چند گرم از اين نمك  مي  
  چگالي آب،. پوشي شوداز تغيير حجم چشم(كند؟ رسوب مي  

  11 −−−−mL.gاست (.  
  1 (35 ،5   
  2( o2 ،58    
  3( 35 ،o25   

   4( o2 ،287   
  
  

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
  
  
  
  
  
  
  

گرافيت
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  ت؟ رو درست اسكدام بيان درباره تركيب روبه  -256
  
  
  

OHC فرمول مولكولي آن )1     .  است2918

  .  يك الكل حلقوي سير نشده با يك حلقه آروماتيك است)2    
  . شود با مخلوط كردن يك مول از آن با يك مول آب، يك مخلوط دو فازي تشكيل مي)3   
   . شودتركيب سير شده زنجيري مبدل مي با جذب چهار مولكول هيدروژن در مجاورت كاتاليزگر مناسب، به يك )4   

  كدام مطلب درست است؟   -257
  . هاي كلوييد، به اثر تيندال معروف است حركت دايمي و نامنظم ذره)1  

  . هاي آن استنشين نشدن كلوييد به دليل وجود بارهاي هم نام در سطح ذره ته)2   
  . نقش امولسيون كننده دارد  مايونز نوعي امولسيون ساختگي است كه سركه در آن،)3   

  . هاي غيرصابوني با دوازده اتم كربن استاي از پاك كننده دودسيل بنزن سولفونات، نمونه)4  
  دهنده و رو، كه تغيير غلظت واكنشبا توجه به شكل روبه  -258

g(O)g(NO)g(NO(ها را در واكنش فراورده   22 22 ++++→→→→   

  دهد، كدام مطلب درست است؟ نشان مي  
  
  

  .  استg(NO2(، نمودار تغيير غلظت 1 )1  

  .  استg(O2(، نمودار تغيير غلظت 2 )2   

  .  تندتر استg(NO( در مقايسه با O2)g( شيب نمودار تغيير غلظت )3   

   .  يكسان استg(O2( است و شيب آن با شيب نمودار تغيير غلظت NO2)g(، نمودار تغيير غلظت 3 )4    

CBAهاي جدول زير كه در بررسي واكنش فرضي         باتوجه به داده    -259  به دست آمده است، مقدار تقريبـي ثابـت سـرعت ايـن         ،++++→→→→
  واكنش كدام است؟ 

  1 (s.mol/L/ 16oo  
  2( s.L/mol/ 16oo  

   3( s.mol/L/ 52oo  
   4 (s.L/mol/ 52oo  

222: در واكنش فرضي    -260 ACBBCA اگـر از تجزيـه پيچيـده       . گرما الزم اسـت   kJo9 مقدار   ، براي تشكيل پيچيده فعال    ،++++→→→→++++

CAشود، انرژي پيوند  گرما آزاد kJoo1،فعال 16( ، برابر چند كيلو ژول بر مول است؟ −−−− −−−−molJkoانرژي پيوندCB −−−−(  

  1( o3    2( 55    3( 65    4( o7   
  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه

  
  
  
  
  
  
  

)mol/L.s( سرعت تشكيلC  )mol/L(] B[  )mol/L(] A[  

417 −× o  15/o  3/o  

3182 −× o/  o3/o  6/o  

3141 −× o/  o3/o  3/o  
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 درصـد از ايـن گـاز مطـابق          o2اگر در حالت تعادل،     . شود در ظرف يك ليتري در بسته گرم مي        Koo5 تا دماي    Aيك مول از گاز       -261

←←←←: واكنش ++++++++→→→→ )s(D)g(C)g(B)g(A    تفكيك شده باشد، مقدار عددي ثابت تعادل اين واكنش در دماي آزمايش كدام است؟ ،22

  1( 2152 −× o/   2 (215 −× o  3 (31256 −× o/  4 (41256 −× o/  
موجود در ظرف، پس 2COهاي  گرم شود، شمار تقريبي مولكولC°°°°827 ليتري در بسته تا دماي 3ر ظرف  د3CaCO مول 2اگر   -262

121(از برقراري تعادل، كدام است؟  −−−−−−−−==== L.molK o(  

  1 (22181 o×/  2 (23181 o×/  3( 2116 o×   4 (2216 o×  

263-  pH 12 محلول −−−−L.mol/o اسيد ضعيف HA كه apK است، كدام است؟ 1 آن برابر   

  1( 7/o   2( 1   3( 25/1   4( 7/1   
  كدام عبارت درست است؟   -264

  . تر استتر باشد، آن باز ضعيفي كوچك بازbpK هرچه )1  

aq(])OH(Ni[)l(OH)aq(Ni(:  در واكنش)2    ++ →+ 2
622

2   . ، مولكول آب باز برونستد است6

OHHC مولكول فنول، )3      . شود يك باز آرنيوس محسوب مي، داردOH كه يك گروه 56

s(ClNH)g(NH)g(HCl( در واكنش )4    43    . ز برونستد را دارد، مولكول آمونياك نقش با+→

   o5رو، اگر براي سنجش با توجه به منحني سنجش حجمي روبه  -265
   سديم هيدروكسيد M1/o، از محلول HClليتر محلول ميلي  

   بوده است؟ L.mol−−−−1استفاده شود، غلظت محلول اسيد برابر چند   
    

  
  1( 1/o   2( 5/o  

   3( 5o/o   4( 5oo/o     
  
  
  
  
  
  
  

13 برابر   HAاگر در يك محلول بافر، غلظت اسيد          -266 −−−−L.mol/o 115، غلظت نمك برابر −−−−L.mol/oو apK   87/4ي اسـيد برابـر 

   آن، كدام است؟ pHباشد، 
  1 (87/4   2( 57/4    3( 17/5    4( 47/5    

  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه
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   است؟ E°از اتصال كدام دو نيم سلول زير، سلول الكتروشيميايي به وجود آمده، داراي باالترين   -267

  

)V(/E,)aq(Sne)aq(Sn)d

)V(/E,)s(Nie)aq(Ni)c
)V(/E,)s(Zne)aq(Zn)b

)V(/E,)s(Mne)aq(Mn)a

152

252
762

1812

24

2
2
2

o

o

o

++++====°°°°→→→→++++

−−−−====°°°°→→→→++++
−−−−====°°°°→→→→++++
−−−−====°°°°→→→→++++

++++−−−−++++

−−−−++++

−−−−++++

−−−−++++

  

  1( b و d   2( b و c   3( a و b   4( a و d   
  » روي ـ نيكل«و كه به سلول الكتروشيميايي ربا توجه به شكل روبه  -268

  مربوط است، كدام مطلب درست است؟   
    

  
  
  
  

  1( °E 1 آن برابرo/1ولت است                               .  

]Ni[ ضمن واكنش سلول، )2          .يابد افزايش مي2+

aq(Ni( و كاهش Zn)s( با اكسايش ،ش سلول واكن)3      . ، همراه است2+

+−:  در قطب مثبت آن، نيم واكنش)4    +→ e)aq(Zn)s(Zn       .گيرد انجام مي22

  رت اكـسندگي   رونـد، كـدام ترتيـب دربـاره قـد         هاي زير كه به طور خود به خودي در جهـت رفـت پـيش مـي                با توجه به واكنش     -269
  ها درست است؟ كاتيون

  1 (++++ <<< 423 SnHSnFe  

  2( ++++ >>> 423 SnHSnFe  

   3 (++++ <<< 243 SnHSnFe  

  4 (++++ >>> 243 SnHSnFe  
  .است............ ته شود و جنس آند و كاتد به كار رفتوليد مي.............. در سلول الكتروليتي مورد استفاده در روش هال، در آند   -270

   اكسيد، متفاوت  كربن دي)4    اكسيژن، متفاوت )3    آلومينيم، يكسان  )2  اكسيد، يكسان كربن دي) 1  
  -------------------------------------------------------------------------------محل انجام محاسبه

V/)s(Zn/)aq(ZnE
V/)s(Ni/)aq(NiE

76
25

2
2

o

o

−−−−====°°°°
−−−−====°°°°

++++

++++

)aq(Sn)aq(Fe)aq(Sn)aq(Fe

)aq(Sn)g(H)s(Sn)aq(H

)aq(H)aq(Sn)g(H)aq(Sn

++++++++++++++++

++++++++

++++++++++++

++++→→→→++++

++++→→→→++++

++++→→→→++++

4223

2
2

2
2

4

22
2

2


